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Sammanfattning  
Bakgrund: Blodburna smittor är omgivna av tabu och stigma. Sjuksköterskan kan därför 
känna osäkerhet inför att möta denna patientgrupp, vilket kan resultera i ett dåligt bemötande 
från sjuksköterskan sida. Sjuksköterskan har även risk att genom en olyckshändelse i arbetet, 
själva bli smittade av dessa sjukdomar vilket också kan skapa osäkerhet och rädsla för att 
möta denna patientgrupp. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskornas upplevelse av att möta patienter 
med blodburna smittor. 
Metod: Studien var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Till resultatet valdes sex artiklar 
ut och analyserades med en innehållsanalys som var inspirerad av Graneheim och Lundmans 
(2004) sammanställning av innehållsanalyser.    
Resultat: Resultatet i litteraturstudien visar på att attityder och fördomar fortfarande 
förekommer, även om sjuksköterskorna är väl medvetna om hur ett patientmöte borde gå till 
och vad sjuksköterskan har för yrkesroll. Användning av skyddsutrustning brister vid många 
tillfällen på grund av att sjuksköterskor upplever tidspress av att använda dem samt att det 
inte alltid finns tillgängligt. Även om fördomar och attityder förekom släppte dessa känslor 
med tiden när sjuksköterskorna fått mer erfarenhet och kunskap om blodsmittor. 
Sjuksköterskorna kände då medkänsla och empati för patientgruppen.  
Slutsats: Det förekommer än idag fördomar, attityder samt rädsla för patienter med 
blodburen smitta, även om det idag finns större medvetenhet om sjukdomarna. För att öka 
vårdkvaliten för patienter med blodsmittor behövs mer forskning om hur sjuksköterskor 
upplever mötet med denna patientgrupp.  
 
Nyckelord: Blodburen smitta, hepatit B, hepatit C, HIV, mötet, Sjuksköterskor, upplevelse
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Inledning 

Sjuksköterskor stöter nästan dagligen på patienter med blodburen smitta i sitt arbete. Tidigare 

forskning visar att blodburen smitta är omgiven av tabu och stigma vilket skapar utmaningar 

för sjuksköterskan. Sjuksköterskan kan därför känna osäkerhet inför att möta denna 

patientgrupp (Kagan, Ovania & Kaneti, 2009). Mullins (2009) beskriver att sjuksköterskans 

omvårdnad och bemötande till patienterna med blodburen smitta ofta brast på grund av att 

sjuksköterskorna såg ner på patienterna (ibid). Sjuksköterskorna hade ofta negativ attityd mot 

patientgruppen på grund av att de var rädda för att själva bli smittade. Sjuksköterskorna hade 

även bristande kunskap om sjukdomarna vilket skapade rädsla och osäkerhet gentemot 

patientgruppen (Thi, Brickley, Vinh, Colby, Sohn, Trung & Mandel, 2008). 

 

Det finns mer än 20 olika blodburna smittor. De vanligaste smittorna är humant immunbrist-

virus (HIV), hepatit B (HBV) och hepatit C (HCV) (Vårdhandboken, 2015b). Därför kommer 

dessa tre smittor att tas upp i studien. Enligt Wilburn och Eijkemans (2004) sker två miljoner 

stickskador per år som kan leda till att sjuksköterskor smittas av HBV, HCV eller HIV (ibid.). 

Jörbeck och Samuelsson (2006) menar på att sjuksköterskor bör tillämpa vårdhygieniska 

rutiner som bidrar till en god och säker vård så att smittan inte förs vidare. 

 

Denna studie undersökte hur sjuksköterskor upplevde att möta patienter med blodburen 

smitta i yrkeslivet, eftersom fördomar och attityder mot blodsmittade patienter fortfarande 

förekommer bland sjuksköterskorna. Det saknas i dagsläget en uppdaterad sammanställning 

inom detta ämne, därför är det av vikt att göra en sådan. Detta gjordes genom att 

sammanställa tidigare forskning i en litteraturstudie.  
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Bakgrund 

 

Blodburen smitta 

Blodburen smitta innefattar mikroorganismer som överförs via blod in i mottagarens blod 

eller slemhinnor. Detta kan ske exempelvis via sexuell kontakt, via förorenade blodprodukter, 

injektioner eller stick och skärskador (Jörbeck & Samuelson, 2006). 

 

Tørseth Andreassen, Fjellet, Haegeland och Wilhelmsen (2011) menar på att HBV, HCV och 

HIV kan ha en lång tidsperiod mellan smittotillfälle och uppkomst av symtom. Detta kan 

ibland ta upp till flera år. Den som är infekterad kan därför känna sig fullt frisk men trots 

detta vara smittsam. Sjuksköterskan kan därför inte utesluta att något blod är smittförande. 

Vid HBV och HCV är den vanligaste smittvägen intravenöst narkotikamissbruk, medan HIV 

främst överförs via sexuell kontakt (ibid.).  

 

 

Hepatit 

Hepatit innebär en inflammation i levern, vanligt orsakad av virus men i enstaka fall även av 

bakterier. Hepatit B och C kan ge en kronisk eller akut leverinflammation. Sjukdomen anses 

vara kronisk om den har pågått längre än 3-6 månader (Socialstyrelsen, 2016). 

 

Hepatit B är ett stort problem i världen då cirka 400 miljoner människor är bärare av viruset. 

Viruset smittar via blod, sexuell kontakt och från mamma till barn. Blod från personer med 

Hepatit B har ofta hög smittsamhet (Tørseth Andreassen et al., 2011). Infektionen läker ofta 

ut utan några bestående komplikationer, men cirka fem procent utvecklar en kronisk 

leverinflammation. Ju yngre personen är vid smittotillfället desto större är risken för att 

leverinflammationen blir kronisk (Folkhälsomyndigheten, 2013a). 

 

Vid Hepatit C är den vanligaste smittorsaken intravenöst narkotikamissbruk. Att bli smittad 

via sexuell kontakt anses vara ovanligt (Folkhälsomyndigheten, 2013b). Av de drabbade får 

80 procent en kronisk infektion och i värsta fall kan infektionen utvecklas till levercirros eller 
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levercancer. Alkohol kan leda till att sjukdomen förvärras samt öka risken för utveckling av 

levercirros och levercancer (Drazic & Caltabiano, 2013).  

 

HIV och Aids 

HIV står för Human Immunodeficiency Virus och Aids står för Acquired Immunodeficiency 

Syndrome. Aids orsakas av HIV-viruset. HIV-viruset angriper kroppens immunförsvar, vilket 

leder till en kronisk infektion som kräver en livslång behandling (Herrera Carrillo & 

Berkhout, 2015). HIV överförs främst via sexuell kontakt men även genom blod och 

blodprodukter. Risken att smittas av HIV- infekterat blod är betydligt lägre än vid till 

exempel Hepatit B. Risken att smittas av HIV vid stick-och skärolyckor beräknas idag ligga 

på 0,3 procent och risken att smittas vid kontakt med slemhinnor beräknas vara 0,09 procent 

(Jörbeck & Samuelson, 2006). 

 

Att vara HIV-smittad är en mycket svår situation för de drabbade. De HIV-smittade behöver 

mycket stöd och information om hur de ska fortsätta leva med sjukdomen. Sjuksköterskan 

behöver därför ha god kunskap om sjukdomen för att kunna vara ett stöd för dessa patienter 

(Karlsson & Klang, 2001). 

 

Vårdmötet 

För att ett bra möte ska kunna ske mellan sjuksköterskan och patienten, är det viktigt att 

sjuksköterskan bemöter patienten med empati. Sjuksköterskan måste visa att hon förstår 

patientens känslor och tankar. Det är även viktigt att både sjuksköterskan och patienten 

bortser från sina roller och istället har en relation på ett jämbördigt plan (Travelbee, 1971).  

 

Vårdmötet med patienter som har blodsmitta brister i många fall. Sjuksköterskor kände 

osäkerhet på grund av tabun och stigman som finns kring personer med blodburen smitta. 

Patienter med blodsmitta upplevde diskriminering och negativa attityder från 

sjuksköterskorna, genom att de bland annat fick bädda sina egna sängar, att sjuksköterskorna 

tittade konstigt på dem eller att de blev ignorerade av sjuksköterskorna. Attityderna uppstod 

på grund av att sjuksköterskorna kände rädsla för bli smittade samt hade brist på kunskap om 

sjukdomarna (Banwell et al., 2005; Crockett & Gifford, 2004; Glacken et al., 2001; Kagan et 

al., 2009; Relf et al., 2005; Sherman & Oullette, 2001; Surlis & Hyde, 2001; Thi et al., 2008). 
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International Council of Nurses [ICN] (2005) beskriver att sjuksköterskan ska ha förmågan 

att kommunicera med patienter, personal och närstående på ett empatiskt, lyhört och 

respektfullt sätt. Sjuksköterskan ska kunna ge stöd och vägledning till patienten och dess 

närstående, för att möjliggöra delaktighet för dem i vård och behandling. Patienten har 

rättighet till att få adekvat information, för att sedan få möjligheten till att ge sitt medgivande 

eller nekande till vård (ibid.).  

 

Travelbee (1971) hävdar att patienten ska ses som en unik person med individuella behov. 

Det är viktigt att sjuksköterskan förhåller sig till individens egna upplevelser kring sin 

sjukdom och bortser från sina egna bedömningar (ibid). ICN (2005) beskriver att vården ska 

behandla människor med värdighet och respekt. Vården ska även respektera personens kultur, 

trosuppfattning och livssyn. Sjuksköterskor ska visa hänsyn och respektera alla individer 

oavsett hudfärg, religion, kön, sexuella läggning eller sjukdom (ibid.). 

 

Upplevelse 

Människans upplevelse är grundad på hennes självmedvetande och medvetenhet. 

Upplevelserna är individuella och kan därför inte tolkas och förstås av någon annan 

(Eriksson, 1987). Travelbee (1971) beskriver vad en patient kan uppleva vid sjukdom och 

lidande, bland annat beskrivs en annorlunda syn på livet. Patienten kan exempelvis uppleva 

rädsla över det okända samt vad som kommer att hända framöver. Sjuksköterskan har en 

viktig uppgift att hjälpa patienten att förstå att det fortfarande finns en mening med livet samt 

motivera patienten till att få behandling för sin sjukdom (ibid.). 

 

Förebyggande åtgärder vid blodsmitta 

Vid risk för att utsättas av blodsmitta i arbetet rekommenderar Jörbeck och Samuelsson 

(2006) och Vårdhandboken (2015a) att tillämpa basala hygienrutiner och skydda sig på ett 

korrekt sätt med skyddsutrustning som handskar, plastförkläde eller skyddsrock. När det 

finns risk för blodstänk bör även vattenavstötande munskydd och ögonskydd användas.  

 

Jörbeck och Samuelsson (2006) och Vårdhandboken (2015a) menar även att sjuksköterskor 

ska arbeta på ett säkert sätt så att stick- och skärskador i största möjliga mån undviks. Arbetet 

ska noga planeras och organiseras. Använda kanyler och andra blodförorenade produkter ska 
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läggas i en säker behållare direkt efter användning. En spruta får inte användas till olika 

patienter och en använd spruta får inte användas på nytt, inte ens till samma patient. 

Vid blodspill ska punktdesinfektion utföras med rekommenderat desinfektionsmedel. 

Föremål av flergångstyp som blodförorenats, ska desinfekteras enligt lokala föreskrifter. 

Kraftigt nedblodad tvätt ska hanteras som smittförande tvätt och blodförorenat avfall hanteras 

som smittförande och farlig (ibid.).  

 

Teoretisk referensram 

Paterson och Zderad (1976) beskriver omvårdnad som en erfarenhet mellan människor, 

medvetenhet och existentiell närvaro. För att de ska kunna ske ett bra möte mellan 

sjuksköterska och patient krävs det att sjuksköterskan är medveten om sig själv, sina 

erfarenheter och sin livssyn för att kunna förstå sig på patienten. Det ska ske en speciell form 

av mänsklig relation mellan sjuksköterska och patient, som både är lik och olik andra 

relationer.  Människan är unik, men samtidigt lik sina medmänniskor och har både goda och 

onda sidor. Därför är det viktigt att sjuksköterskan har en förståelse för detta för att uppnå en 

god omvårdnad. Människan har en förmåga att välja hur de ska bemöta olika situationer som 

uppstår i livet. Därför har sjuksköterskan en förmåga att bestämma hur mycket hennes egna 

tankar, känslor och fördomar ska påverka mötet med patienten (ibid.). 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att möta patienter med 

blodburen smitta. 

 

Metod 

Studien innefattar en litteraturstudie med kvalitativ ansats, vilket enligt Olsson och Sörensen 

(2011) innebär att studien samlar in och sammanställer data från tidigare kvalitativa artiklar. 

Designen valdes för att få en bredare kunskap och fördjupad insikt om hur sjuksköterskor 

upplevde att möta patienter med blodsmitta. 
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Urval 

Artiklar som har valts till denna studie har haft ett resultat som beskriver hur sjuksköterskor 

upplevde att möta patienter med HIV/Aids, HBV och HCV. Studien har endast inkluderat 

sjuksköterskor, alltså har annan vårdpersonal exkluderats.  

 

 

För att begränsa sökningarna ytterligare bestämdes att artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska och vara Peer Reviewed samt research article. Att en artikel är Peer Reviewed 

innebär att den har blivit granskad innan den accepteras för publicering (Olsson & Sörensen, 

2011). Artiklarna skulle även vara publicerade mellan år 2000-2016 för att gammal icke 

aktuell forskning skulle exkluderas. 

 

Datainsamling 

I studien har databaserna Cinahl och PubMed används. Axelsson (2012) beskriver Cinahl 

som en databas med aktuell omvårdnadsforskning, medan Pubmed fokuserar på medicin, 

odontologi och omvårdnad. Sökord som användes i databaserna var: Hepatitis, HIV, attitude, 

HIV/Aids nursing, bloodborne pathogens, nurses, nurse attitudes, experience, risk factors, 

blood exposure och perceptions. För att hitta relevanta sökord användes uppslagsverken 

Cinahl Headings samt Mesh- database. Sökorden relaterar till syftet, för att så relevanta 

artiklar som möjligt skulle hittas. För att sedan koppla samman sökorden i sökningarna 

användes AND och för att göra sökningarna så breda som möjligt användes OR  

(Se bilaga 1). Även manuell sökning gjordes, vilket innebär att gå igenom befintliga artiklars 

referenslistor, för att hitta artiklar som kunde användas i studien. 

 

Artiklarna valdes inte utifrån något specifikt land utan artiklar valdes utifrån syftet. Syftet 

handlar om sjuksköterskors upplevelse av vårdmötet. Medvetenhet fanns angående de olika 

ländernas sjukvårdssystem och skillnader i kultur. Artiklarna som inkluderas var från USA, 

Sverige, Sydafrika och Storbritannien.  

 

Efter sökningarna i databaserna lästes 294 artiklar på titelnivå. Sedan valdes artiklar ut efter 

relevanta titlar kopplade till syftet och en abstraktläsning gjordes på 29 artiklar. Många av 

dessa artiklar var kvantitativa och valdes därför bort. De tolv artiklarna som var kvar lästes 
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sedan i fulltext. Därefter valdes fem artiklar till granskning i CASP, vilket ledde fram till att 

tre av dessa artiklar höll god kvalité eller högre. De resterande tre artiklarna som användes i 

studien hittades genom en kompletterande manuell sökning efter den vanliga sökningen. 

Detta gjordes genom att läsa referenslistorna på artiklar med liknande syfte som denna studie. 

Dessa tre artiklar granskades sedan i CASP och ansågs ha tillräcklig kvalité för att användas i 

studien. Sammanlagt användes sex artiklar i resultatet. 

 

Kvalitétsgranskning 

För att kunna analysera dessa artiklar behövde de först kvalitetsgranskas (Kristensson, 2014). 

Artiklarna kvalitetsgranskades i CASP, vilket är en checklista för granskning av kvalitativ 

forskning (CASP, 2013). Där bedömdes artiklarnas trovärdighet och utifrån det valdes sex 

artiklar ut som var relevanta för studiens syfte. CASP består av tio frågor som avgör 

artiklarnas kvalité (Se bilaga 2). För att fortsätta kvalitetsgranskningen var varje artikel först 

tvungen att svara ja på de två första frågorna ”Finns det ett tydligt syfte i artikeln?” och ”Är 

en kvalitativ metod passande?” för att sedan gå vidare till de resterande åtta frågorna. För att 

artiklarna skulle hålla en god kvalité bestämdes det att artiklarna skulle svara ja på minst sex 

av de tio frågorna och för att artiklarna skulle hålla högkvalité krävdes minst åtta ja.  Detta 

bestämdes eftersom Olsson och Sörensen (2011) menar på att en artikel behöver få över 60 

procent i kvalitetsgranskningen för att bedömas ha god kvalité. Varje fråga ansågs därför 

motsvara 10 procent, vilket gjorde att sex ja betydde 60 procent. Artiklarna värderades även 

genom en helhetsbedömning, Sammanlagt kvalitetsgranskades 9 artiklar, varav 3 av dessa 

inte uppfyllde kriterierna och valdes bort (Se bilaga 3). 

 

Analys 

För att analysera de sex valda artiklarna användes en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av 

Graneheim och Lundmans (2004) sammanställning av innehållsanalyser. Artiklarna 

analyserades genom en manifest innehållsanalys med latenta inslag. Att innehållsanalysen är 

manifest innebär att det som står i texten ska anges eller räknas upp utan en djupare tolkning 

(Danielson, 2012). Dock har vissa latenta inslag gjorts, vilket innebär att bearbetning av 

texten sker med en viss tolkning av textens innebörd.  

 

Det första steget i analysprocessen var att läsa de sex artiklarna i fulltext ett antal gånger, för 

att få en djupare förståelse och helhetsbild av den insamlade data. Sedan valdes relevanta 
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meningsenheter ut som svarade på syftet.  De utvalda meningarna översattes sedan till 

svenska med hjälp av ett svensk- engelskt lexikon, för att få en så korrekt översättning som 

möjligt. Efter översättningen kondenserades meningsenheterna, vilket innebär att 

meningsenheterna kortades ner utan att förlora sin innebörd (Graneheim & Lundman, 2004). 

Därefter kodades meningsenheterna, vilket innebär att lyfta fram bärande ord från 

kondenseringen (Graneheim & Lundman, 2004). Kodning gjordes för att det skulle bli lättare 

att sammanföra liknande enheter till kategorier. Koderna jämfördes sedan utifrån likheter och 

skillnader. Koder som passade ihop bildade kategorier, vilket ledde fram till att studien fick 

fram fyra kategorier: motstridiga känslor vid mötet, problem att hantera fördomar, 

svårigheter att hantera säkerheten och rädsla för smitta. 

 

Resultat 

Analysen av de erhållna artiklarna resulterade i fyra kategorier.  De fyra kategorierna är: 

motstridiga känslor vid mötet, problem att hantera fördomar, svårigheter att hantera 

säkerheten samt rädsla för smitta.   

 

 

 

 

Motstridiga känslor vid mötet 

Sjuksköterskorna hade fördomar och attityder mot patientgruppen men trots detta kände de 

ofta medlidande med patienterna. Sjuksköterskorna tyckte synd om patienterna när de såg 

dem lida och ha ont. Sjuksköterskorna kände hjälplöshet vid omvårdnad av HIV-patienter 

eftersom inget botemedel fanns (Sherman, 2000a; Sherman, 2000b; Smit, 2005).  

 

When I work with an HIV/Aids patient and see how the person is fading away, 

something in the back of my mind just says there is nothing that I can do to 

really help this guy - he’s going to die (Smit, 2005, s.25). 
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Många sjuksköterskor kände utmattning och stress av att vårda patienter med blodsmitta. 

Sjuksköterskorna ansåg att det var en känslomässig stress att ta hand om dessa patienter. 

Sjuksköterskorna försökte lämna jobbet och sjukhuset bakom sig när de slutade för dagen, 

men känslor var inte alltid så lätt att kontrollera. Sjuksköterskorna kände även fysisk 

påfrestning i samband med omvårdnaden hos patienterna. Många sjuksköterskor kände en 

utmattning under omvårdnaden på grund av att patienterna hade en tendens att äventyra med 

sin egen hälsa genom att förneka sin sjukdom eller att de inte skötte sin behandling. 

Sjuksköterskorna kände ofta att det blev för mycket (Hodgson, 2006; Sherman, 2000a; 

Sherman, 2000b; Smit, 2005).  

 

When I get to work, I’m tired. When I leave work, I’m tired (Smit, 2005, s. 25). 

 

Den emotionella stressen gjorde att sjuksköterskorna hade svårare att skapa en relation med 

sina patienter på grund av den smärta som uppstod vid exempelvis dödsfall om 

sjuksköterskorna fäst sig för mycket vid en patient. Dock om sjuksköterskorna väl hade inlett 

en god relation med patienterna, kände sjuksköterskorna ofta mindre stress. Sjuksköterskorna 

kände att goda relationer till patienter och kollegor hjälpte dem att utvecklas emotionellt och 

professionellt (Lymer, Richt & Isaksson, 2003; Sherman, 2000b; Smit, 2005). 

 

Problem att hantera fördomar 

Sjuksköterskorna uttryckte att det var viktigt med medmänsklighet. Oavsett om det förekom 

fördomar släppte dem ofta med tiden när de hade skaffat mer erfarenhet av att bemöta de 

blodsmittade patienterna. De lärde sig ofta att acceptera patienterna med tiden, då de insåg att 

patienterna behövde deras hjälp. (Sherman, 2000a; Smit, 2005). 

 

Sjuksköterskorna menade på att deras egna kulturella och religiösa bakgrunder ofta 

påverkade deras uppfattningar om patienter med blodsmitta. Många sjuksköterskor hade svårt 

att acceptera många av patienternas livsstil, värderingar och sexuella läggning på grund av 

skillnaderna från deras egna liv. Majoriteten av sjuksköterskorna tyckte att det till exempel 

var tufft att vårda patienter med narkotikamissbruk och ansåg dem bland annat vara 

manipulativa, aggressiva och krävande. Sjuksköterskorna uttryckte dock vikten av att ha 

förståelse för patientens beteende samt för deras barndom och livshistoria. Detta hjälpte dem 
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att bortse från svårigheterna med patienternas personligheter (Hodgson, 2006; Sherman, 

2000a; Sherman, 2000b). 

 

Many nurses expressed the importance of understanding a patient's behaviour 

based on their childhood and life circumstances, since, many have led very 

deprived lives (Sherman, 2000b, s. 1505). 

 

Sjuksköterskorna tänkte även mycket på hur det hade varit om deras nära och kära hade 

drabbats av till exempel HIV. Genom dessa tankar fick de en större förståelse för de drabbade 

och de insåg att sjukdomen kunde drabba vem som helst. Sjuksköterskorna var måna om 

deras professionella värderingar om respekt och omsorg. De ansåg att alla patienter skulle 

behandlas lika oavsett skillnader och att alla skulle få en likvärdig omsorg (Hogdson, 2006; 

Smit, 2005). 

 

I don’t think anybody has the right to judge other people, and I don’t think it 

necessarily matters how the person caught the disease- they have caught the 

disease and they need our help should mean it doesn’t matter (Hogdson, 2006, 

s.288). 

 

Svårigheter att hantera säkerheten  

Sjuksköterskorna ansåg att säkerheten kunde förbättras på avdelningarna. Många använde 

inte skyddsutrustning eftersom de kände att det tog för lång tid att ta på sig dem. En annan 

uttryckte att de ville använda skyddsutrustning men att handskarna inte hade exempelvis rätt 

storlek, passform eller kvalité. Några sjuksköterskor kände oro över den låga kvalitén på 

handskarna som fanns på vissa avdelningar och att skyddsutrustning inte alltid fanns 

tillgänglig.  Att vidta skyddsåtgärder ansågs ta längre tid än att utföra arbetet utan. När det 

var en tung arbetsbelastning på avdelningen, ansåg de att de äventyrade med andra patienters 

akuta behov genom att låta dem vänta om de alltid var noga med att använda 

skyddsutrustning (Hodgson, 2006; Lymer et al., 2003; Lymer, Richt & Isaksson, 2004; 

Sherman, 2000b). 
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You cannot have stiff gloves because you must have feeling when you shall 

puncture a vein (Lymer et al., 2004, s.551). 

 

Sjuksköterskorna ansågs att det var positivt att vilja utsätta sig för risker. En sjuksköterska 

som däremot var noga med att skydda sig ansågs vara rädd, orolig och nervös. Många 

sjuksköterskor satte en stor vikt på att bli accepterade av sina kollegor, istället för att tänka på 

sin och patientens säkerhet. Ett skickligt utfört arbete ansågs kännetecknas av snabbhet och 

smidighet. Handskar ansågs vara ett hinder för detta. De praktiska erfarenheterna av att inte 

använda handskar gjorde att sjuksköterskorna inte tänkte på vad de teoretiska kunskaperna 

säger gällande skyddsutrustning. Sjuksköterskorna såg inte någon risk av att bli utsatta för 

smitta eftersom de ansåg sig vara så erfarna. De flesta nyexaminerade sjuksköterskorna tog 

ofta efter de äldre kollegornas vanor att inte använda skyddsutrustning om de kom till en 

avdelning där sjuksköterskorna inte var så noga med att använda handskar (Lymer et al., 

2003; Lymer et al., 2004; Smit, 2005).   

   

Sjuksköterskorna märkte att vissa patienter reagerade på att sjuksköterskorna använde 

skyddsutrustning, eftersom patienter inte ansåg sig vara smittsamma. Genom att använda 

skyddsutrustning skämde sjuksköterskorna ut dem inför de andra patienterna. Om risk för 

smitta ansågs vara låg, valde många sjuksköterskor att inte använda skyddsutrustning. I vissa 

fall valdes skyddsutrustning bort på grund av patientens utseende. Äldre människor, barn, 

patienter med vanligt utseende och de som inte visade tecken på missbruk eller genom sina 

kläder inte stack ut från normen bedömdes ofta som ofarliga (Lymer et al., 2003; Lymer et 

al., 2004; Sherman 2000b). 

 

We start from what people look like (...) Appearance determined if gloves 

should be used  (Lymer et al., 2003, s.665). 

 

Rädsla för smitta 

Sjuksköterskorna uttryckte rädsla för att bli smittade av blodsmitta, vilket i sin tur påverkade 

deras bemötande till patienterna. Det fanns dock sjuksköterskor som inte uttryckte någon 

generell rädsla, men de visste att det alltid fanns en risk att genom en olyckshändelse, drabbas 

av blodsmitta (Hodgson, 2006; Sherman, 2000b; Smit, 2005).  

 



 

16 
 

It always affects you when you know that you have a hepatitis B or C or an HIV 

(patient) and you are going to give them an injection. You are not afraid but 

you know you can be pricked. But still it’s a part of my job (Lymer et al., 2004, 

s.551). 

 

 

Konsekvenser av att sjuksköterskorna i många fall inte använde skyddsutrustning gjorde att 

många sjuksköterskor utsattes för infekterade kroppsvätskor. Stickskador var också vanligt 

bland sjuksköterskorna. Flera av sjuksköterskorna hade råkat sticka sig på arbetet och nästan 

alla visste någon kollega som hade stuckit sig (Lymer et al., 2003; Lymer et al., 2004; 

Sherman, 2000b; Smit, 2005). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie med kvalitativ ansats valdes för att fånga sjuksköterskans upplevelse av att 

möta patienter med blodsmitta. En kvalitativ ansats vill få förståelse för människans 

subjektiva upplevelse, medan forskaren i kvantitativ ansats utför forskningen på distans med 

bland annat mätningsmetoder och skalor (Forsberg & Wengström, 2013). Därför uteslöts att 

göra en kvantitativ ansats. Att göra en empirisk studie hade kunnat vara lämpligt på grund av 

att det ger en större anknytning till verkligheten jämfört med en litteraturstudie (Forsberg & 

Wengström, 2013). Däremot uteslöts att göra en empirisk studie på grund av att en 

litteraturstudie ansågs ge ett större urval.  

 

Någon avgränsning på länder gjordes inte eftersom blodsmittor är ett utbrett problem i 

världen. Syftet med studien var att ta reda på upplevelsen av mötet, vilket gjorde att 

begränsningar på länder ansågs irrelevant. Att bara använda studier från Sverige hade även 

lett till att många intressanta artiklar hade exkluderats. När studier från olika länder 

inkluderas kan detta ge ett bredare perspektiv och en högre tillförlitlighet (Willman et al, 

2011). Dock kan resultatet ha påverkats på grund av ländernas olika sjukvårdssystem samt de 

kulturella skillnaderna mellan de olika länderna. Av de artiklar som ingår i resultatet var två 

artiklar utförda i Sverige, en i Sydafrika, en i Storbritannien och två i USA.  I Sydafrika lever 
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till exempel fler personer med HIV än i USA, Storbritannien och Sverige (Globalis, 2015). 

Detta kan ha påverkat resultatet eftersom sjuksköterskorna i Sydafrika kan vara mer vana att 

hantera patienter med blodsmitta. USA har fler etniska folkgrupper jämfört med de resterande 

länder (Globalis, 2013), vilket gör att exempelvis kulturella aspekter samt trosuppfattningar 

kan ha en påverkan på hur sjuksköterskorna såg på patienterna med blodsmitta. I Sverige sker 

det i dagsläget en ökad immigration, vilket kan leda till ökad mängd av personer med 

blodsmitta. Immigrationen kan även leda till att sjukvården får fler sjuksköterskor med 

annorlunda bakgrund, vilka kan ha andra fördomar. Detta kan leda till att fördomarna ökar 

mot blodsmittade patienter.  

 

USA:s privata sjukvårdsystem gör att exempelvis narkomaner, prostituerade och fattiga faller 

utanför systemet och i dessa grupper finns många blodsmittade. Sverige, Storbritannien och 

Sydafrika har ett offentligt sjukvårdssystem, vilket leder till att denna patientgrupp har mer 

möjlighet att få vård. Det ansågs relevant att ta med data från dessa länder eftersom studierna 

ändå kom fram till ett liknande resultat. Även om länderna hade olika sjukvårdssystem så 

inverkade inte detta märkbart på resultatet eftersom studien fokuserade på bemötandet.  

 

Litteratursökningen genomfördes i två databaser: Cinahl och PubMed. Dessa två databaser 

ansågs vara tillräckliga för att hitta artiklar till studiens syfte, men att använda fler databaser 

hade dock kunnat resultera i fler vetenskapliga artiklar. Sökorden som användes i databaserna 

var Hepatitis, HIV, attitude, HIV/Aids nursing, bloodborne pathogens, nurses, nurse 

attitudes, experience, risk factors, blood exposure och perceptions. Att använda sökordet 

experience var en utmaning på grund av att experience betyder även erfarenhet, vilket inte är 

det rätta sökordet relaterat till syftet. I sökningarna användes även AND och OR. AND 

användes för att koppla samman sökorden och OR för att göra sökningarna så breda som 

möjligt. Även manuell sökning gjordes genom att läsa referenslistor på artiklar med liknande 

syfte, för att hitta relevanta artiklar som kunde användas i studien. Detta ansågs vara en bra 

metod för att hitta fler artiklar som inte hittades i sökningarna.  

 

Artiklarna som inkluderades i studien skulle vara publicerade mellan år 2000-2016. Detta 

ansågs ge ett aktuellt resultat för studien och att gammal icke relevant forskning då 

exkluderades. Kunskaper om framförallt HIV har ökat under de senaste decennierna, vilket 

har lett till en ökad tolerans och minskad rädsla för patienter med HIV 

(Folkhälsomyndigheten, 2013c; Välimäki & Suominen, 1998). Om valda artiklar till 
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resultatet hade haft ett äldre publiceringsdatum, hade det kunnat leda fram till ett felaktigt och 

förlegat resulterat. Artiklarna skulle även vara peer-reviewed, research article och vara 

skrivna på engelska.  

 

Av de sex valda artiklarna hade två skrivits av Sherman et al. och två av Lymer et al. Detta 

kan ha påverkat resultatet på grund av deras förkunskaper inom området samt att de använt 

liknande tillvägagångsätt i metoden.  

 

De två artiklar av Lymer et al. hade i sitt urval både sjuksköterskor och undersköterskor. 

Detta har tagits i åtanke och endast de meningsenheter som tydligt syftade på sjuksköterskor 

har använts.  

 

Efter sökningarna i databaserna lästes alla artiklar först på titelnivå. Sedan valdes artiklar ut 

efter relevanta titlar kopplade till syftet och en abstraktläsning gjordes. De flesta artiklar som 

hittades inom detta ämne var kvantitativa eller hade mixad metod och valdes därför bort. 

Under studiens gång visade det sig att detta forskningsområde var något begränsat, vilket är 

anledningen till att endast sex artiklar valdes till resultatet.  

 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes sedan i CASP. Sammanlagt kvalitetsgranskades 8 

artiklar, varav 2 av dessa inte uppfyllde kriterierna och valdes bort. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011) anses det lämpligt att använda fem till sex artiklar i en kvalitativ 

litteraturstudie. Däremot hade fler artiklar kunnat ge ett bredare resultat.    

 

Studiens innehållsanalys var inspirerad av Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys. Denna innehållsanalys valdes eftersom den kändes relevant och 

lättanvänd. Innehållsanalysen var manifest med vissa latenta inslag, eftersom en viss tolkning 

av en text alltid sker, vilket kan ha påverkat resultatet i studien även om detta i största möjliga 

mån har undvikits.  

 

De sex artiklarna lästes flera gånger och meningsenheter valdes därefter ut. 

Meningsenheterna valdes först ut enskilt för att sedan diskuteras tillsammans. Detta gjordes 

för att garantera att alla relevanta meningsenheter kom med, vilket i sin tur ledde till en större 

trovärdighet på resultatet. Översättningen av meningsenheterna gjordes med hjälp av ett 

engelsk-svenskt lexikon för att risken att feltolka meningarna skulle minimeras. 
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Kategoriseringen gjordes med hjälp av lappar där meningsenheterna, kondenseringen och 

koderna stod. Detta gjordes för att få en större överblick över vilka koder som hörde ihop, 

denna metod kan jämföras med ett pusselspel.  Kategoriseringen av koderna var svår 

eftersom många av koderna kunde ingå i flera kategorier. Att namnge kategorierna var också 

en utmaning eftersom många kategorier var snarlika varandra.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att mötet ibland fortfarande brister mellan sjuksköterskor och blodsmittade 

patienter. Det framkom att attityder och fördomar fortfarande förekom bland sjuksköterskor, 

även om det idag finns mer kunskap om blodsmittor. Många sjuksköterskor kände fortfarande 

fördomar och rädsla vid mötet med blodsmittade patienter. Kagan et al. (2009) hävdade att 

det var vanligt att sjuksköterskorna ofta kände osäkerhet av att möta patienter med 

blodsmitta, eftersom patientgruppen fortfarande var omgiven av tabu och stigma. Paterson 

och Zderad (1976) beskrev att sjuksköterskor skulle ha en förståelse för patientens 

erfarenheter och livssyn. Både Socialstyrelsen (2005) och ICN (2005) hävdade att 

sjuksköterskor skulle bortse från patientens bakgrund och behandla patienten med respekt 

och värdighet.  

 

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde att de gav patientgruppen ett sämre 

bemötande på grund av att patientens sjukdom och livshistoria inte passade ihop med deras 

egna värderingar. Paterson och Zderad (1976) antydde att människan själv väljer hur de ska 

agera gällande bemötandet och att det är något som kan styras (ibid.). Detta kan kopplas till 

resultatet där det framgick att även om det förekom fördomar bland sjuksköterskorna, så 

släppte de ofta med tiden när de hade skaffat sig mer erfarenhet av att bemöta patienter med 

blodsmitta. Det är därför viktigt att sjuksköterskor har kunskap och erfarenhet av hur de ska 

bemöta patienter med blodsmittor, för att patienterna ska få en god omvårdnad. 

Sjuksköterskorna värnade om sina professionella värderingar gällande respekt och omsorg. 

De ansåg att alla patienter skulle behandlas lika oavsett skillnader och alla skulle få en 

likvärdig omsorg.   

 

Sjuksköterskorna kände motstridiga känslor i mötet med blodsmittade patienter. De hade 

fördomar och attityder mot patientgruppen men trots detta kände de medlidande för 

patienterna. Sjuksköterskorna kände känslomässig utmattning och stress av att vårda patienter 
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med blodsmitta, speciellt HIV- smittade eftersom de krävde mycket stöd och omsorg. 

Billeter-Koponen och Fredén (2005) beskrev att sjuksköterskor ansåg att arbetsrelaterad 

stress påverkade vårdmötet negativt. Olofsson, Bengtsson och Brink (2003) menade att 

sjuksköterskor upplevde att stress även är orsaken till att omvårdnadsarbetet inte alltid 

utfördes på rätt sätt (ibid.). 

 

Några sjuksköterskor var rädda för att bli smittade av blodsmittor, vilket i sin tur påverkade 

deras bemötande till patienterna. Detta stärks av Thi et al. (2008) som menade på att 

sjuksköterskors dåliga attityd ofta berodde på att de var rädda för att bli smittade samt att de 

hade brist på̊ kunskap (ibid.). Många av sjuksköterskorna ansåg att säkerheten kunde 

förbättras på avdelningarna. Många uppgav även att de inte använde skyddsutrustning, 

eftersom de upplevde att det tog för lång tid att ta på sig dem och att det ledde till att de 

äventyrade med andra patienters hälsa genom att låta dem vänta. Gould, Wilson-Barnett och 

Ream (1996) beskrev att sjuksköterskor använder skyddsutrustning i högre utsträckning om 

de har en större medvetenhet om smittspridning. Användandet av skyddsutrusning ökade 

också om sjuksköterskor inte bara såg handskar som ett skydd för sig själva utan också̊ för 

patienterna (ibid.).  Det framkom att vissa patienter reagerade på att sjuksköterskorna 

använde sig av skyddsutrustning. De ansåg att sjuksköterskorna skämde ut dem inför de 

andra patienterna. Bristen på användandet av skyddsutrustning var överraskade eftersom det 

känns som en självklarhet att använda handskar och dylikt.  

 

Sjuksköterskor som hade ett riskfyllt beteende och som inte var noga med att vidta 

skyddsåtgärder framställdes ofta som lugna, självsäkra och metodiska, medan sjuksköterskor 

som inte hade detta riskfyllda beteende framställdes som rädda, ängsliga, nervösa och 

slarviga. Med andra ord gav ett riskfyllt beteende högre status bland sjuksköterskor. Detta 

resultat visade på att många av sjuksköterskorna satte en större vikt på bli accepterade av sina 

kollegor, istället för att tänka på sin och patientens säkerhet. Detta ledde till att 

smittspridningen av blodsmitta inte minskade. Då sjuksköterskorna i många fall inte använde 

sig av skyddsutrustning, gjorde det att många utsattes för infekterade kroppsvätskor. Flera av 

sjuksköterskorna hade råkat sticka sig och nästan alla visste om någon kollega som hade 

stuckit sig.  
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Slutsats 

Resultatet i litteraturstudien visade att mötet mellan sjuksköterskor och patienter med 

blodsmitta fortfarande brister. Attityder, fördomar och rädsla förekom fortfarande, även om 

sjuksköterskorna var väl medvetna om hur ett patientmöte borde ha gått till och vad 

sjuksköterskan hade för yrkesroll. Fördomarna och attityderna förekom bland annat på grund 

av sjuksköterskornas egna kulturella bakgrund, trosuppfattning och livssyn samt deras brist 

på kunskap om blodsmittor. När sjuksköterskorna hade fått mer erfarenhet av omsorg för 

patienter med blodsmittor, fick de en bättre förståelse för patienterna och kunde därefter 

lämna fördomarna och attityderna bakom sig. Eftersom sjuksköterskor nästan dagligen möter 

personer med blodsmittor i sitt arbete, är det viktigt att sjuksköterskorna får utökad kunskap 

om blodsmittor redan i grundutbildningen samt fortsatt i arbetslivet. 

 

Användandet av skyddsutrustning brast vid många tillfällen på grund av att sjuksköterskorna 

upplevde att det tog för lång tid att använda dem samt att det inte alltid fanns tillgängligt. 

Vissa av sjuksköterskorna använde sig inte av skyddsutrustning på grund av att 

sjuksköterskor ansåg att ett riskfyllt beteende var något positivt, vilket gjorde att många 

sjuksköterskor exponerades för smittade kroppsvätskor. Även om fördomar och attityder 

förekom, kände sjuksköterskorna medkänsla och empati för patientgruppen. Vidare forskning 

inom området anses behövas, då det inte fanns många kvalitativa studier utifrån 

sjuksköterskans perspektiv när denna studie gjordes. 

 

 

Självständighet  

Studien har i största del utförts gemensamt av Valmire Hasani och Kajsa Rolfsman.  

Inledningen skrevs tillsammans. I bakgrunden skrev Valmire om Vårdmötet, Upplevelse, 

HIV och teoretisk referensram. Kajsa skrev om Blodburna smittor, Hepatit och Förebyggande 

åtgärder vid blodsjukdom. Sökningarna i databaserna gjordes tillsammans. Sökord och 

artiklar har också valts tillsammans. De meningsbärande enheterna, dess kondensering, 

kodning gjordes enskilt men därefter fördes diskussion mellan författarna. Kategorierna har 

utarbetats tillsammans för att vara eniga om det slutliga resultatet. Metoden och resultatet 

skrevs tillsammans. Metoddiskussionen skrevs mestadels av Kajsa men även av Valmire. 

Resultatdiskussionen skrevs tillsammans. Slutsatsen skrevs av Valmire.  Kajsa gjorde 
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bilagorna artikelöversikt, sökningar, meningsenheter och granskningsprotokoll. Allt material 

som har skrivits har granskats av den andra författaren. Författarna enas om att samarbetet 

har fungerat bra. 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll  

 

 

1. Finns det ett tydligt syfte i artikeln? 

2. Är en kvalitativ metod passande? 

3. Är studiens design kopplat till syftet? 

4. Är urvalet relevant för det valda syftet? 

5. Är datainsamlingen relevant för problemformuleringen? 

6. Har relationen mellan forskare och informanter övervägts? 

7. Finns det ett etiskt övervägande i artikeln? 

8. Var dataanalysen tillräckligt kritisk? 

9. Är det en tydlig redogörelse av resultatet? 

10. Är det en användbar forskning?  

 

 (CASP, 2013) 
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